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Co by było fajnie mieć 
 
 

Wielu ludzi uważa, że bardzo dobrze byłoby mieć wehikuł czasu, ponieważ w 

przeszłości jest wiele rzeczy, które chcielibyśmy naprawić, pójść inna scieżką czy po 

prostu zrobić coś czego się nie zrobiło a teraz się tego żałuje. Jednak moim zdaniem 

wehikuł czasu to zbyt niebezpieczna rzecz dla ludzi bo gdyby każdy próbował cofnąć 

się w przeszłość nie wiadomo do jakiej teraźniejszości by wrócił, przecież zmieniając 

jedną rzecz w przeszłości zmieniamy teraźniejszość i przyszłość. Nie mówiąc już 

jakie zagrożenia niesie zmienianie przyszłości. 

Pamiętam film „Wehikuł czasu” Simona Wellsa  wyreżyserowany na podstawie 

książki George Wellsa, w którym główny bohater konstruuje wehikuł czasu aby 

cofnąć się do przeszłości i uratować przed śmiercią swoja ukochaną, w końcu udaje 

mu się zbudować tą maszynę przenosi się w czasie wielokrotnie ale nigdy nie udaje 

mu się na długo uratować ukochanej, ta zawsze prędzej czy później ginie. Główny 

bohater cały czas się zastanawia czemu nie udaje się mu uratować tej kobiety i 

dopiero później dowiaduje się, że nie może jej uratować ponieważ to dla niej 

zbudował wehikuł czasu. Po prostu nie może zmienić czegoś po co budował 

maszynę bo gdyby to zmienił maszyna czasu nigdy by nie powstała. Film ten trafnie 

ukazuje, że próby zmiany przyszłości powodują wpadnięcie w pętlę, z której nie ma 

wyjścia. 

Dlatego ja uważam, że dużo użyteczniejszą rzeczą dla człowieka byłaby 

maszyna zatrzymująca czas, ale tylko na określoną ilość minut czy godzin. Taka 

maszyna bardzo ułatwiłaby organizację czasu wielu ludziom, chociażby tym bardzo 

zapracowanym, którzy nie mają czasu dla rodziny czy przyjaciół z powodu pracy. 

Tacy ludzie mogliby zatrzymać czas wykonać swoje czynności i resztę wolnego 

czasu poświęcić najbliższym. W życiu wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, które 

wymagają natychmiastowych decyzji, a wiadomo że człowiek pod presją nie myśli 

racjonalnie i często popełnia błędy. Taka maszyna pozwoliłaby zatrzymać czas, 

dokładnie przeanalizować sytuację i podjąć dobrą decyzję. Taka maszyna byłaby 

bardzo pomocna wszystkim ludziom w codziennych sytuacjach, takich jak wypadki 

drogowe, kradzieże czy spóźnienia do pracy czy na zajęcia.  
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Niestety taka maszyna umożliwiałaby również popełnianie przestępstw i dawała 

świetne alibi, dlatego wszystkie takie maszyny powinny mieć administratora, który 

czuwałby nad sposobem ich użytkowania oraz kontrolował działania ludzi, 

zaopatrujących się w maszynę wstrzymywania czasu w złych zamiarach.  

Wydaje mi się, że taka maszyna bardzo ułatwiłaby życie wszystkich ludzi oraz 

bardzo zmniejszyłaby chociażby ilość wypadków drogowych czy napadów. Od siebie 

dodam, że taka maszyna byłaby wspaniała dla studentów, bo chyba nie ma studenta 

który nie zacząłby się uczyć do sesji chociażby „jeden dzień za późno”. Taka 

maszyna byłaby również bardzo pomocna w czasie sesji, w trakcie egzaminu można 

by ba bieżąco uzupełniać braki w nauce… 

 


